Тендер : UA1-2018-002

Інформаційний бюлетень № 002-01
Надання послуг щодо залучення експерта із забезпечення якості
інсталяції ІТ-обладнання та програмного забезпечення для
Державної міграційної служби України
22 січня 2018

Комісія з оцінки та порівняння тендерних пропозицій Представництва МОМ в Україні публікує
даний інформаційний бюлетень № 002-01 з наданням роз‘яснень згідно запитів:
1.

Чи правильно зрозуміли, що Технічне завдання на інсталяцію та налаштування ІТобладнання та програмного забезпечення для Державної міграційної служби України (далі –
ТЗ) ще не фіналізовано?
Офіційна відповідь МОМ:
Так, це твердження вірне. Очікується, що ТЗ буде фіналізовано після проведення експертом із
забезпечення якості аналізу та перевірки та вираження своїх висновків щодо ТЗ, можливого
надання коментарів/рекомендацій щодо необхідності внесення змін. Лише після
забезпечення всіх аспектів підтвердження якості, фінальна версія ТЗ буде включена до
тендерної документації на розгляд потенційних постачальників послуг з інсталяції/інтеграції у
рамках окремого тендеру.

2. Враховуючи характер проекту, пов’язаний із забезпеченням якості, чи визначено критерії
якості? (Стандарти якості центрів обробки даних можуть варіюватися від незначних до дуже
високої вартості). З метою уникнення суб’єктивного підходу щодо цього аспекту, які вимоги
щодо якості повинні враховуватись експертом?
Офіційна відповідь МОМ:
Експерт із забезпечення якості повинен мати необхідний досвід для оцінки вимог рішення,
передбаченого ТЗ, пов’язаний із визначеними цілями тендеру. У подальшому, очікується, що
експерт зможе оцінити вимоги запропонованого в ТЗ рішення на відповідність найкращим
практикам галузі, знанням та досвіду експерта. Інші заходи пов’язані з розробкою планів
тестування, даними та результатами тестів, узгодження документації та інших результатів
діяльності, отриманих внаслідок реалізації технічного рішення. У разі, якщо експерт може
надати визначені стандарти, інструменти або визнані практики, які доцільно було б
використати під час виконання завдання, це може бути погоджено перед початком
виконання робіт.
3. Чи допускає МОМ до участі у тендері приватних підприємців (фізичних осіб-підприємців)?
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Офіційна відповідь МОМ:
Так, Запит пропозицій відкрито до участі як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб.
У разі участі у тендері фізичних осіб-підприємців, вони повинні будути надати відповідні
реєстраційні документи, підтвердження належного досвіду як частину своїє пропозиції.
Фізичним особам-підприємцям необхідно взяти до уваги, що у разі присудження контракту,
надання послуг звільняється від сплати ПДВ, проте не від сплати податку на прибуток.
4. Чи повинні витрати на відрядження включатись у фіксовану щоденну плату експерта чи вони
повинні бути прописані окремою статтею бюджету?
Офіційна відповідь МОМ:
Витрати на відрядження повинні бути враховані та включені до загальної вартості послуг із
розрахунку мінімум чотирьох запланованих візитів на місце проведення робіт у Києві. Це
також стосується витрат на проживання, добових або інших витрат, пов’язаних з
відрядженням експерта до Києва.
5.

Чи вистачить для підтвердження виконання попередніх проектів зазначення особи та
контактної інформації попереднього замовника, адже отримання офіційного підтвердження
вимагає більш тривалого часу?
Офіційна відповідь МОМ:
Від усіх зацікавлених учасників тендеру вимагається надання суттєвої інформації з приводу
попередньо реалізованих проектів та контактної інформації особи, яка зможе надати відгук,
з використанням форми, що додається до Запиту пропозицій як Додаток 4.
Надання листів-відгуків (рекомендацій) заохочується, але не вимагається.

Цим Інформаційним бюлетнем, Комісія з оцінки та порівняння пропозицій Представництва МОМ
в Україні також інформує потенційних учасників про подовдження сроку подання пропозицій за
вищезазначеним тендером до 17.00 ЕЕТ, 31 січня 2018.
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